
El Centre Sant Pere Apòstol (Sant 
Pere Més Alt, 25), que complirà 125 
anys el 2017, per fi llueix un nou 
teatre i un nou auditori. El 2014, 
aquest espai cultural, els dos edi-
ficis del qual pertanyen a l’ajun-
tament, va iniciar obres per adap-
tar-se a la normativa que van cos-
tar dos milions d’euros. S’hi han 
portat a terme mesures d’insono-
rització, s’han instal·lat alarmes 
antiincendis i s’han construït la-
vabos adaptats a persones amb dis-
capacitat.
 «Mentre van durar les obres vam 
haver de traslladar el teatre a l’Es-
cola Pere Vila. Aquí només assa-
jàvem», explica Teresa Baltà, pre-
sidenta de la junta de l’entitat 
i membre del Grup Escènic Sant 
Pere Apòstol (GESPA). I és que el 
Centre Sant Pere Apòstol, d’uns 
450 socis de totes les edats, destaca 
per la seva temporada de teatre es-
table (fan una obra al mes).

Concerts i conferències

A l’auditori s’hi organitzen con-
certs de música clàssica cada 15 di-
es, i a la seva capella, assajos i con-
ferències. Però al centre, a més, 
tenen la seva seu un total de 25 en-
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Resurrecció d’un escenari
El teatre del Centre Sant Pere Apòstol torna a funcionar després de dos anys de reformes

titats de sardanes, gegants, excursi-
onisme i corals, entre altres. 
 Sant Pere Apòstol va inaugu-
rar les seves noves instal·lacions fa 
menys d’un mes, si bé les obres es 
van acabar a finals de l’any passat. 
Durant aquest temps, l’entitat ha es-
tat negociant amb el districte la ces-
sió de l’espai, que finalment serà de 
20 anys. En fa només set que els edifi-
cis pertanyen a l’ajuntament, ja que 

CIUTAT VELLA

33 Estrena 8 El teatre del Centre Sant Pere Apostol, acabat de restaurar.
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fins llavors havien sigut propietat de 
l’Arquebisbat de Barcelona.
 El Centre Sant Pere Apòstol es va 
fundar el 1892 amb l’objectiu de do-
nar una formació religiosa, cultural 
i cívica als nens que treballaven a les 
fàbriques dels barris de Sant Pere i la 
Barceloneta i que no podien estudi-
ar. «Aquesta és una entitat de refe-
rència per al barri», assegura Teresa 
Baltà. Al seu costat hi ha el seu ger-
mà Miquel, conserge del centre i pre-
sident de l’Associació de Colles Sar-
danistes Laietans. «Sóc aquí des que 
tenia 10 anys –explica Miquel Baltà–. 
Primer vaig començar amb el tea-
tre i després vaig seguir amb les sar-
danes».

Hotel d’entitats

Manuel Doz va arribar a l’entitat 
amb 9 anys. «I ara en tinc 73», som-
riu. Històricament, rememora, va 
formar part del grup de catecisme, 
després de l’equip de bàsquet i, des 
de fa anys, del grup de teatre GESPA. 
«Ara estem muntant El Florido Pen-
sil per al novembre i una represen-
tació d’Els Pastorets per al desem-
bre», explica. Per ell, el Centre Sant 
Pere Apòstol és un «hotel d’entitats». 
Gairebé 125 anys després de la seva 
fundació, l’entitat segueix sent un 
espai per a tothom. H

L’entitat del carrer 
de Sant Pere Més 
Alt, que té 450 
socis, compleix 
125 anys

AVUI A BARCELONA

SANTS-MONTJUÏC
Conferència El psiquiatre xilè 
Claudio Naranjo parlarà de La ment 
patriarcal, arrel de patiment individual i 
col·lectiu. 19.00 hores a Cotxeres de 
Sants. Sants, 78. Gratis.

EIXAMPLE
Llibres L’escriptora Soia Valls ofereix 
una conferència sobre la seva nova 
novel·la Etheria, una intrèpida viatgera 
del segle IV. A Documenta. Pau Claris, 
144. A les 19.00 hores. Gratis.

CIUTAT VELLA
Escriptores La Biblioteca de 
Catalunya (foto) celebra el Dia de les 
Escriptores amb una lectura contínua 

de textos escrits per dones. Hospital, 
56. 20.00 hores. Gratis.

Cine El Cine Club del Foxy Bar ofereix 
la projecció de Year of the horses, un 
documental de Jim Jarmusch en el 
qual a través d’una sèrie d’entrevistes 
reconstrueix tres dècades de 
col·laboració entre el cantant 
canadenc Neil Young i la seva banda 
Crazy Horse. Riera Alta, 59. De 20.00 
hores. Gratis. 

SANT MARTÍ
Envellir L’actor Jordi Palet presenta 
el seu espectacle Exercicis de 
memòria, homenatge a la meva àvia, 
un monòleg amb molt humor i emoció 
continguda sobre l’envelliment. Al 
Centre Cívic Sant Martí. Carrer de la 
Selva de Mar, 215. A les 17.30 hores. 
Gratis.

HORTA-GUINARDÓ
Barraquisme Al cicle Donde la 
ciudad cambia su nombre, Custodia 
Moreno, expresidenta de l’Associació 
de Veïns del Carmel i exbarraquista, i 
Joan Roca, director del Museu 
d’Història de Barcelona, parlaran 
sobre Chabolismoa, orgullo, 
reivindicación y lucha en el Carmel. 
Biblioteca Juan Marsé. Murtra, 135-
145. A les 19.00 hores. Gratis.

Podeu enviar les vostres propostes 
a distritos@elperiodico.com

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

SANT MARTÍ q  Elvira Ocran, 52 
anys, administrativa a l’atur, al passeig 
Marítim de la Barceloneta: «Fa dos 
dies, plovia molt, vaig sortir al carrer i 
vaig relliscar. Vaig tornar a casa i de 
seguida m’hi vaig posar gel. L’endemà 
no podia suportar el dolor. Vaig anar a 
l’hospital de la Vall d’Hebron, on em 
van atendre d’urgència i em van posar 
el guix, que portaré unes sis setmanes. 
Ara vaig a l’Hospital del Mar, perquè 
em facin el seguiment. És l’hospital 
que em correspon perquè visc a prop 
de l’Arc de Triomf. Sóc de Ghana, però 
fa més de 30 anys que visc a 
Barcelona. No tinc cap queixa del 
servei sanitari espanyol. Sempre 
m’han atès molt bé».

DANNY CAMINAL

URBANITES PER  LUIS BENAVIDES

«PLOVIA MOLT 
I VAIG RELLISCAR. 
PORTARÉ EL GUIX 
UNES SIS SETMANES»
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